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Lietuvos Himno Autoriui
;K šimtas

1958 m. gruodžio m. 31 d. 
Qr. Vincui Kudirkai, Lietuvos 
himno autoriui suėjo šimtas 
metų nuo jo gimimo. Kaip dau 
jplma kitų žymių veikėjų, in
teligentų. taip ir Dr. Vincas 
Kudirka yra Lietuvos žaliojo 
ępcjžiaus sūnus, gimė Suvilki 
jos lygumose, Vilkaviškio aps 
kritiės, Paežerių valsčiuje. Tė 
vai buvo pasiturintys ūkinin
kui.

Jaunas Vincukas iš motinos 
paveldėjo puikų balsą, gerą 
klausą, stiprų pasakojimo ta
lentą palinkimą piešti. Baigęs 
vietoj pradžios mokyklą. 1871 
m įstojo Marijampolės gim
nazijom. Buvo gabus, gerai 
mokėsi, dalyvavo orkestre, 
chore Buvo gražios išvaizdos 
Simpatingo būdo, neišsenka
mo sąmojaus, visur laukiamas 
svečias. Tik deja, draugija, 
aplinkuma, kur jis lankydavo 
si buvo lenkiška ar sulenkė
jusi. Jis pats nepasijuto kaip 
su ja sutapo it pasidavė sro
vės nešamas. Nors ir lankė lie 
tuvių kalbos pamokas, tačiau 
jof nedaug jam įtakos pada
rė Jis brendo A. Mickevičiaus 
Kraševskio, lovackio ir kitų 
lenkų romantikų raštų jtako 
je. Baigęs šešias gimnazijos 
klases pildydamas tėvo pagei 
davimus, įstojo į Seinų kuni
gų seminariją. Po dviejų me
lų buvo atleistas kaip netur n 
lis pašaukimo. 18 9 m rudenį 
grįžta į Marijampolės gimna
zijos 7 klasę. Čia pradėjo sti 
priau pasireikšti kaip rašyto
jas nors pradedantis.

1881 m. baigia gimnaziją ir 
vyksta į \ aršu vos universite
tą į filosofijos fakultetą, lite
ratūros studijuoti. Tačiau po 
mėtų laiko perėjo į medicinos 
fakultetą kurį baigus įsigyja
ma laisva profesija ir turi tei 
sės Lietuvoje apsigyventi.

Studijų metu daug skaitė a- 
pię Lietuvą Jis čia įsitikina, 
kad Lietuva nėra Lenkija, ir 
kad lietuviai nėra lenkai. Va
saros atostogų metu grįždavo 
Lietuvon Nęrs gyveno lenkiš
koj aplinkumoje, bet nebuvo 
kurčias lietuviškiems reika
lams.

Ic83 m pasirodžiusi «Aušra» 
padarė lemiamo įspūdžio. Jei 
lig šiol laikėsi iš tolo nuo lie 
tuviško veikimo, tai ‘ Aušros” 
paveiktas pasiryžo žengti drau 

e sų tautiškai bei kultūriš- 
ai atbundančia Lietuva. Sa

vo atsiminimuose pasakoja, 
kad perskaičius “Aušrą” jam 
pasidarę graudu, ir ant stalo 
apsikniaubęs verkęs. Gaila 
jam buvo tų valandų, kurios 
nesugražinamai tapo išbrauk
tos įš jo gyvenimo kaip lietu
vio ir gėdą, kad taip ilgai bu 
vęs apgailėtinu pabėgėliu.. Po 
to jo krūtinę pripildžius rami, 
smagi šiluma lyg rodos, nau
jos jėgos pradėjo rastis Ro
dos išsyk užaugęs, išsyk ir 
pasaulis jam tapęs perankš- 
tąs .. Pasijutus save didžiu, ga 
lingu’ pasijutęs lietuviu esąs.

1890 m pradžioje įsikūrė Ša 
kiliose ir pradėjo verstis me
dicinos praktika Žmonių bu
vo mėgiamas Tačiau paveldė

Metu
ta džiovos liga nuolat jį karna 
vo. Laikas nuo laiko vykdavo 
gydytis. Bet džiova palaužė 
sveikatą. 1899 m. lapkričio 6 
d. Naumiestyje mirė. Ant jo 
kapo buvo pastatytas pamin
klas, vaizduojąs ąžuolą su nu 
laužtu liemeniu ir prie jo pri
kalta lentelė su jo eilėraščio 
įrašu:

Tegul saulė Lietuvos tamsu 
[mus prašalina. 

Ir šviesa ir tiesa mūs žings 
[nius telydi, 

Tegul meilė Lietuvos dega 
[mūsų širdyse, 

Vardan tos Lietuvos vieny- 
[bė težydi.

Iš 40 gyvenimo metų Dr. V. 
Kudirka lietuviškai kūrybai te 
skyrė tik 10 metų. Tačiau ir 
per tą laiką atbundančiai Lie 
tuvai nuveikė milžiniškus cfer 
bus. Jis sielojosi, kaip žmo
nėms sukurti geresnį gyveni
mą Jis span joje kélò gerus 
ir blogus . eiškinius Ypač at 
kakliai skelbė rusicizmopavo 
jų lietuvių tautai Jis skatino 
rusams priešintis.

Tautinei .sąmonei žadinti į s- 
teigė laikraštį «Varpas», kuris 
lietuvius žadino keltis iš tau
tinio miego Vinco Kudirkos 
raštai poezija, beletristika, ne 
kalbant apie publicistiką yra 
suriš a su gyvenamuoju mo
mentu Jo raštuose mes mato
me kaip kino filmoje atvaiz
duotą ano meto sietuva Kal- 
b* ti apie Dr. Vinco Kudirkos 
kūrybą reiktų ilgų straipsnių 
prirašyti Tačiau «M L.» skai
tytojus supažindinti su jo raš 
tais įdomesnius kūrinius, ar 
jų dalis spausdinsime “ML.”

Vieną jo kūrini šiandien ži
no kiekvienas susipratęs lie
tuvis: Lietuvos Himnas, kurį 
giedame iškilmingomis progo 
mis. Jo autorius yra Dr. V. 
Kudirka kurio šimto metų gi 
mimo sukaktį, nors ir kukliai 
čia paminime

Panaudota medž aga iš 
Lietuvių Enciklopedijos.

CcSJŪEsC

KOVA DĖL PIRMENYBĖS, 
KREMLIUJE

Po Stalino mirties Kremlių 
je beveik Visą laiką eina ko 
va tarp yięnos iy kįtoę grupės 
raudonųjų diktatorių.
Toji kova paaštrėjo paskuti 

niu metu Jos pasekmės yra 
Šerovo atptatymas iš saugumo 
policijos vadovybės, Bulgani- 
no ilga ir vieša «išpažintis», 
nuolatinis užsipuolimas Malen 
kovo, Kaganovičiaus. Šepilo 
vo ir kitų «autipartijinių žmo 
nių Einą gandai, kad Malen 
kovas bus teisiamas kaipo 
«išdavikas* ir jam galės būt 
net mirties bausmė pritaikin
ta

Šie faktai rodo, kad tarp 
Kremliaus sienų vyksta tyli, 
gyvybės arba mirties, kova.

Šią kovą paųštrino Krušče 
vo politika Be r yno reikalu. 
Nevisi komunistų komisarai 
pritaria Kruščevo politikai 
Berlyno klausimu. Yra stipri 
opozicija. Jos tarpe yra ir vi 
ee ministeris pirmininkas My 

koyan. Rusai Kruščevo politi 
koje mato pavojingą žaidimą 
jie? žino. kad laisvieji kraštai 
turi atominius ginklus kuriais, 
anot senatoriaus Case, gali 
pataikyti net į patį$ Kremlių. 
Dėl galimo atominio karo 
žmonės nervuojasi ne vien 
Londone, Paryžiuje, Vašingto 
ne, bet ir Maskvoje, Leningra 
de. Charkove Kruščevo ir 
kitų komisarų komisarų kariu 
gi straipsniai komi nistinėje 
spaudoje, per radijo, dar ne
rodo Rusijos gyventojų daugu 
mos. net ir pačių komisaru 
Kremliuje sėdinčių nuotaikų. 
Todėl juos ima baimė, kai 
Kruščevąs per daug drąsiai 
ima švaistytis su per dideliais 
reikalavimais ir grąsinimais, 
kad kad kartais neišprovo
kuotų «karšta katą“

Yra pagrindo laukti, po ku 
rio laiko iš Kremliaus viešu 
men gali išeitį įdomių staig
menų.

— Tibete vyksta ginkluotas 
pasipriešinimas kinų komunis 
tams Gyventojai gina savo 
žemes nenori eiti į kolchozus.

Paruošė atsakymą Maskvai
Šiaurės Atlanto Sąjungos 

atstovai susirinkę Paryžiuje 
priėmė Kruščevui atsakymo 
projektą į jo notą Berlyno 
statuto pakeitimo reikalu.

Vakarai savo notoje rašo, 
kad Berlyno klausimas turi 
būt svarstomas ne atskirai, 
bet kartu su visos Vokietijos 
suvienijimo klausimu Rusija 
neturinti teisės viena sauva- 
liškai atsisakyti otsdamo su 
tarties Sutartis gali būt pa 
keista tik su visų keturių ją 
pasirašiusių sutikimu

Amerikonai, anglai ir pran 
cūzai, kaip jau nekartą buvo 
pareiškę, iš Berlyno nesi
trauks

NUVERTINTAS PRANCŪZIJOS 
PINIGAS

NaujasPrancūzijos preziden 
tas De Gaulle paskelbė Pran. 
'•ūzijos pinigo reformą. Tos re 
formos pagrindas glūdi pini
go vidaus rinkoje nuvertini
mu. Prancūzams bus lengviau 
užsienio skolos apsimokėti 
Taip pat prancūzų frankas ga 
Įima laisvai pirkti Prancūzi
joje ir išsivežti užsienin ReiŠ 
kia tarptautinėje rinkoje atsis 
toją tokioje pat plotmėje, kaip 
Amerikos doleris (žinoma že
mesnis savo verte), vokiečių 
markė, ar anglų svaras.

Šis pertvarkyinas rado pa
lankaus atgarsio Ęuropoje ir 
kituose kontinentuose. Preky
ba irgi pagyvės.

Žinoma, ši reforma Prancū
zijai buvo būtina. Bet Prancū 
zijai yra būtinas reikalas su 
mažinti išlaidas. Pavyzdžiui ši 
andieninė padėtis Argelijoje 
iš Prancūzijos iždo reikalau
ja vieno milijono frankų kas
dien. Yra kitų išlaidų. Nesu
mažinus išlaidų, vėl atsidurtų 
dideliuose sunkumuose.

Prez De Gaulle yra numa
tęs 1959 m pabaigoje išleisti 
naują franką, kurio vertė bū
tų šimtas dabartinių frankų

— Argentinos vyriausybė 
taip pat numušė savo pinigo, 
pezo vertę. Taip bus privers
ta vesti didelio taupumo poli 
tiką. Taupumo politika niekur 
nėra mėgiama. Nebus mėgia
ma nė Argentinoje Apie sep 
tyni milijonai gyventojų gyve 
na iš gaunamų valdžios algų, 
'taupumo politika bus reika
linga bent du metus laikyti.

Užsieny Argentinos ekono
minė politika sutikta palan
kiai. Tai rodo, kad ir 3Š9 mi
lijonų gauta iš Amerikos ban 
kų paskola.

Argentinoje privati iniciaty 
va turės daugiau laisvės, ku
ri smarkiai buvo apkarpyta Pe 
ronui valdant. Prekyba ir in
dustrija gaus pilną laisvę. Vy 
riausybė kišis tik svarbiaisat 
sitikimais Pavyzdžiui kai per 
daug būt įvežama žaliavos ar 
ba jau pagamintų produktų, 
kurie nukonkuruotų vietos in
dustriją.

— Brazilija Bolivijos naftai 
gauti jau turi suorganizavusi 
300 milijonų kruzeirų kapita
lą daugumoj iš privačių as
menų ar organizaeijų.

— Cukraus fabrikų darbiniu 
kai, visoje fra žili joje sustrei 
kavo Reikalauja pakelti atly 
ginimą, tatinkamos įstaigos 
garantavo, kad cukraus trū 
kūmo nebus.

DĖL LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS VATIKANE

Viena São Paulo radijo sto 
čių šiomis dienomis pranešė, 
kad Vatikane yra sustabdytas 
Lenkijos (egzilinės vyriausy
bės) ir Lietuvos pasiuntinybių 
veikimas.

Paskelbtos žinios tikrumo 
lig šiol nepavyko patvirtinti.

Kai dėl lenkų pasiuntinybės 
Suspendavimo nebūtų jokia 
staigmena, nes lenkų egzilinė 
vyriausybė, išskiriant Vatika
ną neturi savo atstovybių. 
Visi kraštai pripažįsta dabartį 
nę Gomu kos lyriausybę.

Be to. kaip žinių agentūros 
praneša, kartu su kardinolu 
Višinskiu. į Romą buvo atvy- 
kę ir lenkų įtakingi politikai, 
kurie prašė kad Vatikanas su 
Gomulkos vyriausybe užmegs 
tų diplomatinius santykius. 
Varšuvos vyriausybė norinti 
net konkordatą su Vatikanu 
sudaryti. Taip pat atsimintina 
kad katalikai Lenkijoje turi 
daug teisių Krokuvoje veikia 
katalikų universitetas visose 
mokyklose yra įvestos tikybos 
pamokos. To viso nėra kituo 
se satelitiniuose, ar prie Rusi 
jos prijungtuose kraštuose. 
Todėl nenuostabu, jei Vatika 
nas ir panaikint} lenku egzili 
nės vyriausybės pasiuntinybę.

Kitokia yra Lietuvos padė
tis. Del Lietuvos reikalų Vati 
kanas turėtų derėtis su Mas 
kva. Bet lig šiol nėra jokio 
kontakto su Maskva Tiesa, 
komunistai keletą kartų buvo 
mėginę įeiti kontaktan su Va 
tikanu del santykių užmezgi 
mo Eeabejo ir iš Lietuvos 
maždaug prieš pusantro metų 
Romon buvo atvykę 7 lietu
viai katalikai, kurių tikslas 
buvęs įtikinti Vatikaną santy 
kiams užmegsti su Maskva

Bet atvykusiem® 
nepavyko sueiti kontaktan sū 
atsakoiningais Vatikano užsie 
nio politikos vairuotojais. Va 
tikano pozicija ne vieną kar 
tą buvo aiškiai pabrėž 
ta kad su Maskva kalbėsis 
tik tuomet, kai Rusijoje kata 
likams bus duota laisvė. Čia 
laisve suprantama ne vien 
bažnyčiose mišias laikyti, bet 
ir katalikų organiza c i j o s, 
spaudos, religijos mokymo ir 
kitos pamašios laisvės. Kiek 
yra žinoma. Rusijoje šiandien 
dar toli gražu, nėra to mini
mo Vatikano reikalaujamų ka 
talikams laisvių. Taigi negali 
būt nė kalbos apie santykių 
užmezgimą.

Todėl ir nepatvirtintas 
pranešimas žinomų faktų aki 
vaizdoje. del Lietuvos pasiun 
tinybos uždarymo Vatikane, 
yra neįtikėtinas O jei taip 
būtų įvykę, turėtų būti kokios 
nors lig šiol mums nežinomos 
priežastys, ar naujai susida
riusios ap inkybės.

Todėl kol kas tenka laukti 
žinios patvirtinimo ar paneigi 
mo. Po to tik vienaip ar ki
taip reaguoti

Atlyginimą pakėluė

Atlyginimo minimumas, va
dinamas salario minimo, res
publikos prezidento aktu, gruo 
džio mėn 24 d. buvo pakel
tas, bendrai dvigubai negu bu 
vusis. Rio de Janeire bus še
ši tūkstančiai kruzeirų. o São 
Pauly — penki tūkstančiai dė 
vyni šimtai.

Kat del jo įsigaliojimo nėra 
vienos nuomonės. Vyriausybė 
sako, kad įstatymas įeina ga 
lion 1 i « sausio 1959 m/Gi dar b 
daviai remdamiesi konstituci 
ja, tas yra tiesa, kad įstaty
mas įgyja galios tik po dvie
jų mėnesių. Taigi išeitų nau
jas salario minimo pradedą 
veikti tik nuo vasario m. 24 d 

Darbininkų sindikatai grasi 
na. jei darbdaviai nemokės pa 
kelto atlyginimo nuo 1 d sau 
šio, išeis streikan Gi darbda
viai kreipsis teisman savo tei 
šių ginti.

Kad atlyginiųią reikėjo pa 
kelti, nėra jokios abejonės, 
nes pragyvenimo kaina šuo
liais pakilo. Bet iš kitos pu
sės, atlyginimo pakėlimas klau 
simo neišsprendžia, nes pra 
gyvenimas greičiau ir dau 
giau pakyla aęgu ątlygiplmąs 
Tai užburtas ratas išjturiosup 
ku yra išeiti Reiktų kad vy
riausybė griebtųsi radikales
nių priemonių. Kalbama, kad 
pakėlus atlyginimą, daug jmė 
nių atleis nemaža darbininkų, 
nes neįstengs apsimokėti. Tai 
bendrai apsunkintų ekonomL 
nę ir socialinę padėtį

Brazilijos komercija ir indus 
trija šiuo metu toli gražu ne 
gyvena aukso laikotarpio. Daui 
geliui mažesnių industrijų grę 
šia pavojus duris užsidaryti; 
nes neturi pinigo žaliavai ir 
medžiagai apmokėti Taip pat 
ir mokesčiams, nes už išduė 
tas prekes pinigas labai silp 
nai ir po ilgo uždelsimo tegrįį 
ta. Apyvartai pinigo gauti nė 
ra iš kur, bankai labai mažai 
vekselių teatskaito nes vai® 
tybinis bankas. Banco do Erė

(pabaiga 4 pusi.)

IsiefuvoŠ nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Mokyklų Radikalines Reformos Lietuvoje jau pra

dėtos

(pabaiga)

Pakliūti į aukštąsias moky
klas bus dar bus sunkiau, ne
gu iki šiol Visur mokslas sie
jamas su darbu. Daugumai bai 
gūsių vidurini mokslą pakliū
ti į aukštąsias mokyklas na 
bus galima jau vien dėl vietų 
stokos. Propaguojamas neaki
vaizdinis studijavimas, neatsi
traukiant nuo darbo. Univer
sitetinės studijos jau bus tik 
kruopščiai išsijotiems Ir pro
fesoriai ir dėstytojai turį bū
ti glaudžiai susiję su gamyba 
ir tam tikrais laikotarpiais ei 
ii į įmones Aukštosios moky
klos turinčios persitvarkyti 
per 3 5 metus.

Pabrėžiamas reikalas «mo
kyti mūsų jaunimą nešit tiks- 
fcyti su buržuazine ideologija 
ir bet kuriais revizionizmo pa 
sireiškimais».

Kaip reformos pasireikš Lietu

voje?

Vilniaus «Tiesa» lapkr. 27 d. 
plačiai pranešė apie Lietuvos 
liaudies švietimo darbuotojų 
pasitarimą mokyklų reformos 
klausimais

Švietimo ministeris M. Ged
vilas savo pranešime pastebė 
jo kad «dėl mūsų respubli 
kos mokyklų pertvarkymo y 
ra įvairių nuomonių». Skirtin
gų nuomonių esą ir dėlmoky 
mo laiko ir dėl programų. 
Priešingai kasdieninei sovie
tu propagandai ministeris Ged 
vilas t.k. pastebėjo kad «dau 
gelyje septynmečių mokyklų 
dabar mokosi 1 bai mažas m o 
kinių skaičius, jos neturi rei
kiamos mokomosios bazės ir 
augimo perspektyvų».

Bet mokyklos «šilvarnytini
mas turįs būti neatidėliojant 
vykdomas, sako Gedvilas: «Ne 
laukiant kol bus įvykdytas 
mokyklos pertvarkymas, rei
kia jau dabar įgyvendinti kai 
kurias priemones moksleivių 
darbiniam auklėjimuisustiprin 
ti» Kitoji savo kalbos vieto 
je pastebi, kad «kaikurios Pa 
ne vėžio ir Kauno miestų Plun 
gės. Rokiškio, Telšių, Kretin 
gos ir kitų rajonų mokyklose 
sėkmingai vykdoma nuola'Liė 
gamybinė praktika pram.onės 
įmonėse ir žemės ūk; je. . Ei
lėje mokyklų organizuotos ga 
mybinio mokymo klasės» l ai 
beje, aiškėjo jau iš kai kurių 
spaudos ir radijo pranešimų.

Kas Ta Potsdamo Sutartis
Už praeities dos-v ^ą 'ovietam ir pasitikėjimą jais Vakarai 

dabar turi nuolatinį nerimą

Potsdamo konferencija bu 
vo 1945 liepos 17 — rugpjū
čio 2. Joje dalyvavo Amerikos 
prezidentas Trumanas (Roose 
veltas jau buvo miręs) Angli 
jos min. pirmininkas Churchil 
lis (nuo liepos 28 jau Attlee) 
ir Sovietų Stalinas.

Viena sutartim Potsdame bu 
vo padovanotos Kurilų salos 
Sovietam, kad jie užpultų Ja 
poniją Kita sutartim, pasira
šyta kaip tik rugpjūčio 2, bu 
vo papildyta Jaltos sutartis, 
pasirašyta vasaryje Vokieti 
jai ir Europai pasidalyti ir 
tvarkyti.

Vokietiją padalyti į keturias 
zonas buvo sutarta jau Jalto
je. Potsdame sutarta Berlyną 
valdyti visiem keturiem bend 
rai, sudarant sąjungininkų ko- 
mendatūrą Kaip vakariniai są 
jungininkai prieis prie Berly

vykdyti

«Daug mokyklinio amžiaus 
vaikų nesimoko».

Tame pačiame pasitarime 
Vilniuje švietimo ministério 
pavaduotojas J. Kavaliauskas 
t k pranešė kad Alytaus, Tau 
ragės, Ukmergės, Vilniaus ir 
eilėje kitų rajonų daug moky
klinio amžiaus vaikų nesimo
ko’. Skundėsi, kad mokytojai 
ir mokiniai per mažai domisi 
komunistiniu auklėjimu.

Kiti kalbėtojai nušvietė, juk 
jų veikimo ribose jau vykdo
mas «gamybinis apmokymas». 
Joniškio švietimo skyriaus ve 
dėjas Galkus tikino susirinku 
sius, kad «rusų kalbos moky
masis yra būtinus» Matyti, da 
lyvių tarpe būta ir kitų nuo
monių. Kalbėtojas dar paša 
kė, kad «dar yra tėvų, kurie 
nenori leisti vaikų į mokyklą». 
Kauno m. komiteto mokyklų 
skyriaus vedėjas J Petruške 
vičius išdrįs"» paabejoti, ar 
darbininkų jaunimo mokyklos 
gali būti pagrindiniu keliu an 
trajame mokymo etape. Pasi
sako už bendro avinimo ii 
humanitarinio profilio moky 
klas (bent jau paliekant tam 
tikrą skaičių tokių mokyklų). 
Kaune esą dideli sunkumai su 
patalpomis mokykloms. Rei
kia pastatyti 8 lo naujų mo
kyklų

Pasitarime dalyvavo ir Aukš. 
tarybos prezidiumo p kas Pa
leckis, ’ kp pirmasis sekreto
rius Sniečkus (kuris vėl pasi 
sakė «už nesuardomą draugys 
tę su didžiąją rusų tauta ), 
min p kas Šumauskas ir kiti.

Nėra abejonės, kad vienoks 
ar kitoks Maskvos įsakytų mo 
kyklų reformų vykdymas Lie 
tuvoje priklausys nuo to. ar 
daug ar mažai Lietuvos pėda 
gogams pavyks atsispirti prieš 
mokyklos«supramoninimą», ko 
munistinimą ir rusinimą.

Kaip minėta, atskiroms res 
publikoms duota šiokia tokia 
laisvė mokyklų sistemą pritai 
kyli savo krašto reikalams IŠ 
Lietuvos girdima daug balsų, 
kad ten vieton septynmečių 
ar aštuonmečiu mokyklų yra 
siūlomos devynmetės moky
klos, o vieton 11 mečių vidu
rinių mokyklų dvylikametės. 
Matyti Lietuvos švietimo dar 
buotojai yra įsitikinę, kad 
Maskvos siūlomas mokyklų su 
pramoninimas, neprailginus 
mokslo laiko, ga'i privesti prie 
dar didesnio švietimo lygio 
nusmukdymo. Tačiau, kaip ga 
lutinai Lietuvoje bus nusista
tyta tas reformas įgyvendin
ti, galės paaiškėti tik sekan
čiais metais.

no, Potsdamo sutartyje aiš
kiau neaptarta. Beliko veikti 
jau anksčiau karinių vadų su
sitarimas. 1945 birželio 5 ka
ro vadai —Ei<enhoweris, Mont 
gomery ir Žukovas pasirašė 
sutartį, kuria Sovietai sutiko 
duoti Amerikai, Anglijai, Pran 
oūzijai praėjimą į Berlyną, ir 
už tai Amerika papildomai 
perleido Sovietam dar Sakso
niją ir Tiuringiją.

Potsdame Sovietai dar išsi
derėjo, kad vakariečiai iš jų 
zonose turimo vokiečių turto 
25 proc perleistų Sovietam 
reparacijų sąskaiton Išside 
rėjo taip pat, kad Sovietam bū 
tų pripažinta rytų Prūsija su 
Karaliaučium

Potsdame Lenkijos vakari
nės sienos p liktos galutinai 
spręsti taikos konferencijoje, 
Tačiau buvusios Vokietijos že

Jonas Aistis

— KAUNAS —
Aleksoto šlaituos nuliūdusios liepos 
Atsižiūri į Nerį ir Nemuną sraunų, 
Kresna katedra - galingai pasistiepus, 
Tarsi keltų iš klonio viena visą Kauną.

Ten senamiesčio linknųjų bokštų rinktinė. 
Išsiskyrę iš būrio balti Karmelitai, 
Viršum prieplaukos idiliška krantinė 
Ir stogai, žalumyniai nuo upės ik kitai

Ar nūnai ten varge didžiųjų didžiausiam 
Pasiliks tau akmuo ant akmens? — vis klausiam 
Ir su nerimo apmaudu žiūrim į tolį —

Panašiai andai Vytautas žūstantį brolį 
Ir liepsnojantį Kauną iš tolo stebėjo — 
Ir negalim padėt, kaip ir jis negalėjo...

Lietuvoje Mirė Rašytoja Čiurlionienė-Ky
mantaite

(E) Gruodžio 1 d. Kaune mi
rė žinoma lietuvių rašytoja 
Sofija Čiurlionienė-Kymantai
tė, eidama 73 metus

Ministerių tarybos nutarimu 
buvo sudaryta komisija laido
tuvėms organizuoti Komisijos 
pirmininkas: Venclova, nariai: 
Korsakas, Mikėnas, Rudzins- 
kas, Vairas-Račkauskas, Til
vytis. Rašytoja palaidota vals 
tybės lėšomis (Petrašiūnių ka
pinėse)

Laidotuvės įvyko Kaune 
gruodžio 4 d dideliam kaunie 
čių skaičiui lydint. Prie kapo, 
atsisveikinant su vėliųne. žo
dį tarė Lietuvos rašytojų są
jungos valdybos p-kas A. Venc 
lova. Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto direktorius 
prof Korsakas, Kauno mies
to vykd. komiteto p ko pava
duotoja Narkevičiūtė Kapą už 
dengę daugybė vainikų.

Iš rašytojos gyvenimo.

Sofija Čiurlionienė Kyman
taitė buvo žinomo dailininko 
ir kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio našlė. 
Ji gimusi 1885 m. kovo 13 d. 
Joniškyje, Šiaulių apskr. Gim
naziją baigė Rygoje (1904 m ), 
po to iki 1907 metų studijavo 
Krokuvos universitete. 1907-08 
metais dirbo «Vilties* redak
cijoje Vilniuje, o sekančiais 
metais ištekėjo už M. K Čiur 
lionio. Vėliau (1914 m) dėstė 

mės iki Oderio Neisses paves 
tos valdyti Lenki los «laisvai» 
išrinktai vyriausybei.

Berlyno bendras valdymas 
baigėsi 1948. Sovietai norėjo 
vakariečius visai išmesti iš Ber 
lyno ir nukirto jiem kelius į 
Berlyną. Prasidėjo garsiojo o- 
ro tilto istorija — nuo 1948 
birželio 21 iki 1949 gegužės 
12. Vakarai spaudimą atlaikė. 
Bet nuo tada jau nėra Berly
ne jokio bendro valdymo — 
Berlynas padalytas į dvi sdmi 
nistracijas, sudaryta rytų Vo 
kietijos valstybė. Maskva vi
sokiais būdais dabar nori pri
versti vakarų Vokietiją ir va
kariečius tą rytų Vokietiją, 
naują satelitą pripažinti, o il
gainiui tą satelitą padaryti vi
sos Vokietijos valdžia.

lietuvių kalbą Saulės himn. 
kursuose Kaune ir 1915 18 me
tais lietuvių gimnazijoje Voro 
neže kur tada gyveno daug 
lietuvių tremtinių. Grįžusi į 
Lietuvą, 191/- 1 metais dirbo 
Krašto apsaugos ministerijos 
Švietimo -kyriuje Kaune o 
nuo 1925 m paskirta lietuvių 
kalbos lektore Vyt. Didž uni
versitete Kaune. Yra dalyva
vusi Lietuvos delegacijos sąs
tate Tautų Sąjungos sesijose 
ir kurį laiką buvo TS Sociali 
nių reikalų komisijos narė. 
Aktyviai dalyvavo ir kai ku
rių visuomeninių organizacijų 
veikloje. T k 1930 36 metais 
buvo Lietuvos skailčių vadė. 
Karo ir okupacijos metais li
ko Lietuvoje Kaip ir kiti Lie 
tuvoje likę rašytojai ir Čiur
lionienė buvo kompartijos ir 
sovietinės valdžios raginama 
«prisitaikyti- prie režimo, kur 
ti «tarybiškai» Nors ji nekar
tą buvo viešai kritikuojama, 
bet režimas jai buvo suteikęs 
«nusipelniusios meno veikė
jos» garbės vardą.

Jos kūryba.

Sofija Čiurlionienė buvo vie 
na senesnių lietuvių rašytojų 
prozininkų ir dramaturgų Pir 
mas jos rašinys pasirodė 1905 
metais Bendradarbiavo lietu
vių laikraščiuose ir žurnaluo 
se. '911 metais (kartu su A. 
Rimkų ir P. Avižoniu) paruo 
šė Skaitymo vadovėlį o 1912 
metais literatūros kritikos rin 
kinį «Iš mūsų literatūros». 1918 
metais Voroneže išėjo jos Lie
tuvių literatūros konspektas ir 
chrestomatija. Žinomiausias 
jos kūrinys, tai komedija «Pi
nigėliai» Kiti paminėtini: «Ka 
ralaitė», «Kuprotas oželis* ir 
dažnai vaidinta patriotinė dra
ma iš knygnešių gyvenimo 
«Aušros sūnūs» (1926 m). Ka
ro metu Kaune buvo suvai
dintas jos veikalas «Didžioji 
mūgė». Yra sukūrusi eilę vei- 
kaliukų vaikams Pasižymėjo 
ir kaipo svetimos literatūros 
vertėja į lietuvių kalbą (išver 
tė Moliero «Tartiufą», «Šykš
tuolį» ir kt.). Kartu su kitais 
vertė ir Homero «Ilijadą*.

NAUJI LAGERIAI 
PABALTIEČIAM?

U.S.N. ą. W. Report prane
ša:

Sovietų Sąjungoje Uralo kal
nuose įsteigtinauji koncentra
cijos lageriai žmonėm, depor- 
tuotėm iš Baltijos kraštų, kur 
yra sustiprėjusio» antikomu
nistinės nuotaikos Naujas la
geris moterim yra Spasske. 
vyram Dalinkoje ir KarabaŠe.

Birutė Žalagaitytė Pasaulio 
Čempionė

Agronomė Birutė Žalagaity
tė iš Lietuvos spalio 30 Tifli 
se laimėjo ieties metimo pa
saulio čempionės vardą. Nu
metė 57. 49 metrus Prieš tai 
buvo rekordas australietės — 
57.4 metrai. Žalagaitytė da
lyvavo rungtynėse Sovietų var 
du

K’ek priskaitoma
Katalikų pasaulyje

Bendras skaičius — apie pu 
sę milijardo Tradicinė katali
kybės tvirtovė laikoma Euro
pa — 183 128.COO katalikų Ten 
ji turi daugiausia įtakos ir vie 
šajam gyvenimui. Bet ten ji tu
ri pakelti ir didžiausias komi 
nizmo smūgius.

Tradiciniai katalikiški kraš
tai yra pietų Amerikos valsty
bės 172 271 0 0 Bet katali-
kybei ten didelės kliūtys yra 
kunigų trūkumas, didelis so
cialinis skirtumas skurdas be 
siveržiaačios protestantų mi
sijos, intelektualuose masonų 
įtaka.

Jungtinėse Valstybėse kata
likų yra 35 8‘9.000 Tai pati di 
džiausią religinė grupė

Kanadoje yra 7.550 995 — 
mažiau kaip pusė gyventojų.

Už geležinės uždangos Euro 
poje skaičiuojama iki 54 621. 
000

Afrikoje juodajame konti
nente yra tik 20 444 (-0 . Ka
talikai daugiausia pasisekimo 
susilaukia,vidurio Afrikoje. Ga 
lingiausias Afrikoje yra isla
mas.

Azijoje katalikų 42 818.000. 
Labiausiai katalikybė klesti 
Filipinuose. Australijoje Nau 
joje Zelandijoje, Okeanijoje 
— 2.8U3.000.

— Vilniuje nesiseka «masi
nis politinis darbas” įmonėse. 
Tai buvo iškelta kompartijos 
propagandos-agitacijos skyrių 
je rašo ‘‘Tiesa” n ryje ‘ To
kiose įmonėse, kaip Žalgirio*, 
‘Neries’, Spalio keturiasde1 
šimtmečio vardo’ gamyklose, 
mėsos kombinate retai skai
tomos paskaitos apie tautų 
draugystę ir proletarinį inter
nacionalizmą. apie lietuvių 
tautos kovą už tarybų valdžią, 
mokslo bei technikos klausi
mais ir ateistinėmis temomis”. 
Partinės organizacijos silpnai 
aprūpinančios propagandistus 
medžiaga apie revoliucinį ju 
dėjimą, hitlerinius fašistus, bur 
žuazinius nacionalistus”. Nuo 
paskaitinio darbo yra nusiša
linę įmonių profsąjunginiai k© 
mitetai. Nesą dirbamas propą 
gandos darbas ir tarp moterų, 
jaunimo. Mažai rūpinama»! 
raudonaisiais kampeliais.

— (E) Rašytojo Hermano Su 
dermano 30 metų mirties su
kaktį paminėjo kai kurie Vo
kietijos laikraščiai, priminda
mi ypač jo veikalus “Litauis 
che Geschichten" ir jo draml 
nius veikalus. Sudermanas tm 
vo kilęs iš Šilutės apskr., mi
rė 1928 metais Berlyne.

2
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Pirkimas pirkimui nelygus.

SEK M A D I E N I A I S

-s

LIETUVA

: Vila Cėleste
-LAPOS lietuviams prant 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii, atsiimti.-laikraščius Si. SaL 
džio krautuvėje,. Rua Gemer 
tę .Alvapąs, .13jT v' ... '•. . ■-.

LAPIEN1S & JAKUTIS LTDA.

-a n

VILA ALPINA

R?

PO?**'
fe?

Statybos, medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

: VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dėntadurų ir judąiųų'aparatų spe:
cialistaš.

Priėjimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
' ir nuo ' 17 ligi 21 vai. . .. s .

Kensultofija. yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752<

' ' «TĖVYNES GARSAI»
■ r ii o ..

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

j RÁD1O OOMEtA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis, bangomis 
į 1.130' kėlė. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

I. LIETUVIŠKA: MUZIKA PgOKŠTELĖKI i Š 

nuo 13,00 iki 14,00. p

‘ 2, RAGEI DAV IMŲ KONCERTAS 
nuo 14)00 iki 14,15.

•% * . .

j 3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14 25

< / Priimame komercinius skelbimus ir pasveikink 
mus su plokštelėmis ! .

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių! 

vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas..

Adresas: Caixa Postal 4C3, S. Paulo; BRAZIL.

RUA BARÂO DE ITAPEYiNINGA. 273 - 4 AND. - SALA 2 
34-7482 — SÃO PAULO

į Dabar parduodame: Siuvamas «Singér» mašinas, 

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictos», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gązo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus ...- elektri
nius įtaisymus ir. įvairių' daiktų dovanoms' ir t. t 
PRAÇA SAC JOSE DOS C^NC OS, L V. ZELINA

j SÃO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Onibuš V. Zėlina, n.° 93 

W Pastaba: Taisome radijo aparatus, -. 
Darbas garantuotas^

■ŲifciH'.iit’B' ifc- s; tit iii iiriti'Alini ui iti ui ifiuii *i! ® Mr r.im m m m iii; 455 jiu»» m imiu-iibi; Khm.inimiiimii .iim;nittii 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «VIZELINA 
t - > IRMÃOS BAUŽYS : 
Į?*' r.<P‘ C F? C. «ob. o n ® 5.5’ ■

Pc.a: Š.' José Campos'. 8 S/ 2 - V. Celina 
.T ' ' ' '' ' Telefone 63-6005 ; :
_g.; ■---------------- .'l "•■■■— —

f Aberturas de firmas 
■9- ■ 

-«■ 
«,.,r 
gi... 
fl 

š

Contratos, d e locação 
Cartas de ’Fiança 
R e que i ira e pt os 
Bái.ançbs 
'Aivaras divėršos j -. 
Segiį ros ‘ d è ■' Fog d F' ’ ’ 
S’ė gu r ok d > ’ ■ a c i d e n les

b ãs 19 hbras.
• lt • i ■ i/,. • ‘ ■- ’• ■ ’ •
4. ® 11 Si/llli&M'HHli'IHWi® $ :t WW tW>m< 5 V UI' 1 $1

En c e f rain en los d e f i r ma s. 
‘ Transferencias de firmas 
Contrat.-ma- Junta Comerciai 
Dis^at. na Junta Comercia!

--Es critas?\FĮs cai s. ■
■ Escriias^Cbmerciais

’/ HORÁRIO das« r

□h

Reikia žinoti kur pirkti.
■ Jeigu reikia statybai medžiagos

♦ ; indų ir kitu reikmenų prieinamomis . 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

. ■‘•ti 5

■ •■K;ekVièt>p-lsd'i<mád'iéhí: prie 
bažnyčios pa^ spaudos piatíi 
t o j ą' galima g a u t ' 
nusipirkti naujausių Hetuviš 
kti; knygų., ^ųmldaknygių be 
laikraščiu.

Av. Sapopemba 18-A

Nori', kad «Musų Lieti; 
vá» butm lietuviškojo gyvėji
mo veidrodis? \ 
t ‘ 'Bendradarbiauk joje 

p r a n e š' d a iii a ’s vi áã s n a u j i e h ai1 
iš savo apylinkės. miešto ar 
interioro

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

/

į SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Pone: 52 0229 
“Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »

\ ' Rio de Janeiro
m - , -
Į i Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
• i N’anque - Estado de Minas Gerais

. RUA COSTA BARROS

IRMA©J CAKKIÍKI l™..
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikata jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

S Ã O P A U L O

Di del s pasi r i n k imas m ed žia gų irs k on i n gas

Medžiagų parduodama ir i'šsimokęjimui ■.?•

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kamh

jiijvykwje LAIJIOID '
. I

S. (Paul©

São Paulo

Postai 3967

ua do Orfánato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų .v

Rua Lino Bueno, 795 a 835 
'Telefones: 514119 e 51-2223

E 
9
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LIETUVOS NAC1ONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

AV ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL. 371 — SÃO PAÜLO

VlSI.į V. ANASTAZIJĄ!!'
1959 m. sausio mėn 17 d. 20 vai Dr. J. Basanavičiaus 

vardo lietuvių m los Globėjai ruošia linksmą

VAKAKA
Programoje: 1 veiksmo komedija «Pabėgęs Meilužis» Ge 
ras lietuviškas bufdtas. Puikus orkestras. Pabaiga 4 vai. 
ryto.

Pakvietimus galima įsigyti pas visus Valdybos na
rius ir Juozą Karpavičių (prieš Cėntralinį Paštą).

— SPAUDOS VAJUS —

Gruodžio 30 dieną V. Želi 
nos klebonijoje įvyko pasita 
rimas «Mūsų Lietuvos» prenu 
meratorių vajaus reikalu Pa 
L tarime dalyvavo 14 asmenų. 
Darnioje nuotaikoje buvo pag 
vildenta spaudos reikalai Iš 
visų susirinkusių buvo sudary 
ta komisija, vajui pravesti 
Vajus stengsis surinkti gali
mai daugiau prenumeratų ir 
surinkti aukų laikraščio leidi 
mui Komisijos manymu toks 
vajus gali duoti reikiamą pa 
jamų kiekį, todėl buvo nutar 
ta laikraščio nemažinti, kaip 
buvo numatyta. Susirinkusieji 
pasitiki gera savo tautiečių 
valia ir tikisi, kad nebus ap
vilti

Sekančiais metais laikraštį 
administruoti sutiko kun J 
Šeškevičius. Visais reikalais 
susijusiais su laikraščio, ad
ministracija (ne redakcija) 
prašome kreipti į jį. Rašant

(pabaiga iš 1 pusi)

Sil, privatiems bankams yra 
suvaržęs finansav mą. Krizę 
išgyventi tegali tik pajėgios 
finansiniai kompanijos Atro
do, kad ir Brazi ije stambus 
kapitalas daug mažesnių įmo
nių sugniuždins.

Žinoma, krašto ekonominė 
šių metų padėtis priklausys la 
bai daug nuo vyriausybės.

— Išrinktas São Paulo gu
bernatorius Carvalho Pinto or 
ganizuoja sekretariatą Švieti 
mo sekretariatą užimti yra 
pakviestas prof Antonio Quei 
roz Filho * 

SÀO PAULO LIETUVIŲ VAIKŲ KALĖDINĖ ŠVENTĖ 

yra ruošiama sausio 11 dieną Vila Zelinoje.
Programoje bus suvaidinta Aldonos Ųidžiulytėss Ka 

lėdinis vaizdelis «ŽVAIGŽDUČIŲ EGLUTĖ-
Vaidinime žiūrovas turės progos matyti vaikų tau 

. tinius šokius girdėti kalėdines giesmes ir lietuviškas dai 
nas. Dalyvaus ir Kalėdų senelis su dovanomis vaikams

Šventės pelnas yra vienintelės lietuviškos mokyklos 
pajamos Mokyklos vadovybė kviečia visus į šį mažųjų 
parengimą.

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje 
; populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
1 na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasįte, daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 2^0,80.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

.★ Skubiai išsiunčiame a 'rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus. x ‘

, * Turimę visų medžiagų pavyzdžius! *
■ *• Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą Oro 

, paštu. 2 3 savaitės. '
* Siuntėjas gaus gavėjo p&rašu patvirtintą pakvitavimą. 

Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 
Gavėjas nieko beturi mokėti.

,♦ Siuntiniai pilusi apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 
arba pasiunčiąnae naują.

Kreipkitės pas: •;
Jonas Valavičius, FL Pe. Bened d.e Pamargo,.698, Penha 
Al. Boguslauakąs.Ė F Ant. de„ Guadalupe, 14. V. Zelina
Rašykite: Caixa "peštai 403 — São Paulo... , 

, SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

laiškus siųsti Caixa Postal 
4118 - São Paulo.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju: André 

Meno Būrelio artistams-mėgė 
jams už taip puikiai suvaidin 
ta 3 jų veiksmų komediją «Ma 
no išrinktoji motina» pp Onai 
ir Albertui Stočkams. Danutei 
Jurevičiūtei. Albinai ir Pranui 
Ąlioniams, Juozai Linkevičiui. 
Jonui Kibelkščiui. Bajo ūnui 
ir St Jurevičiui už veikalo 
vertimą ir pastatymą

Dėkoju ponioms: Kons E. 
Polišaitienei. M Čiuvinskie- 
nei, M Bumblienei. Pupienie 
nei ir Tubelienei už paauka 
vima maisto produktų bufetui.

Ypatingą padėka turiu iš
reikšti p J Jodeliui už aukas 
ir nenuilstamą darba Sąjungo 
je ir p. Jakiūnienei už pado
vanotą puikią medžiagą mote 
riškam kostiumui S gos Lptę 
rijai

Dėkoju: pp. Kįrinams. St. 
Vancevičiui A ir B Tube 
liams už aukas ir darbą bufe 
te Valdybos nariams, kurie 
prisidėjo prie šio vakaro pasi 
sekimo ir visiems S-gos na
riams kurie šiokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo savo darbais 
ar aukomis prie šio vakaro

Tad dar kartą visiems,, vi
siems tariu nuoširdų lietuviš 
ką. AČIŪ!

LSB o;r '’įninkąs Kpt.
J Čiuvinskas

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
Narių Žiniai.

LSB Valdyba praneša, kad 
1959 m. sausio mėn. 25 d. yra 

šaukiamas S-gos nariu visuo 
tinis metinis narių susirinki
mas. kur bus renkami nauji 
vykdomieji 1959 m S-gos or
ganai

Prašome visų narių, kurie 
dar nėra apsimokėję nario 
mokesčio, apsimokėti pas S- 
gos iždininką J. Jodelį, Rua 
Inacio. 20 V. Zelina darbo va 
landomis iki 1959 m. sausio 
mėn 9 d

Susirinkimas įvyksiąs Mo 
kos rūmų patalpose 15 vai 
Nesusirinkus kvorumui; po 
pusės Valandos bus šaukia
mas antras susirinkimas ir 
skaitysis teisėtu bent kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant. ■

Be to, priemename, kad 
tik tie nariai gali dalyvauti 
rinkimuose kurie pilnai yra 
atsiskaitę su nario mokesčiu.

L. S. B. Valdyba, o
— Dėl spaustuvės perkėli

mo į naujas patalpas, Av. Ze 
liną, 5 5, šis M L.» numeris 
išleidžiamas sumažintas - 4 
pusi.

— Laiškai: P Dovydaičiui. 
V. Vosyliui J Masini. N Sta 
siulioniui. J Gudanavičįūtei. 
A Navickui, N. Vinkšnaitytei 
M. JUrkoniui. E Šimonytei, 
M. Seiunienei, P Šukiui. I. 
Katkienei, J Skorupskiui. F. 
Slavickaitei, H Guzikauskui, 
J. Labnckui :D Ruzgaitei; V. 
f avi off M. Jonavičiū’ei, J Be 
levičiui. A. Butrimienei Aid. 
Valavičiūte! P Paukščiui. S 
Porinai. J Pitrenaiitei. M Si 
liekienei. J Meškauskui A. 
Fangonieriei, Al. Grabauskui.

— Šiais metais organizuo 
tas Naujų Metų sutikimas bu 
vo suruoštas Liet Kat B> n 
d.’uomenės choro pas P. Šimo 
n į ir Vila Anastacio mokyklų 
jp, kur Naujų Metų sutikimą 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, desk'tis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas, ir kiti darbai.
; į Raštinė: > .

R. Senador Feijó. 131 - 10° and c on j. 101 - Tel, 35 0062

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai ’ ""

ANTANO 'PAVILONIO -
' -V'. i"-’:- ■ .

M a n u f aturą d e «Botões Ės t r e I a»
■ <,• ■ X- s • ’

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, -caixa pos- ‘ 
taT 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma-, 
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių. .- .. ■ 1 .■ ; . ;

. EJCRiT€>RI€’ CGNÍÀE1L -
' NAiCIiHENTO. ' : ?.L L 

-C • ' • č

’ Irmãos Nascimento
REG. C ff.'c. Hro 1.484 • - z ’i "'.' "

Atlieka firmų atiuaisymus, perleidimus, komercinės'>-A 
, ir indu^trialines apyskaitas, sutvarko dokųmen-' V'T 

tų«, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- " ■- 
tos rūšies darbus atlieka:'- l ..:;

Juridinis Departamentas — Nėjudomo turto pardavimas 
A-v Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 68-2767 - ,S- Paulo ' *

LIETUVOS LAISVĖ IR NEPRI 
KLAUSOM YBĖ YRA IR LIEKA 
SVARBIAUSIAS VISŲ MŪSŲ 

SIEKIMAS
VLlKo Vykdomosios Tarybos 
žodis tautiečiams laisvajame 

pasaulyje Naujųjų Metų 
proga.

Sunkios, atkaklios grumty
nės vyksta, už mūsų žemės ir 
tautos laisvę Vieni po kitų 
eina metai į amžinybę, pratęs 
darni Lietuvos okupaciją Ir 
pavergtoje tėvynėje ir laisva 
jame pasaulyje vienodai visus 
kankina Igešys. — kada gi pa 
galinu išaus, mums laisvės ry
tojus?

Mūsų pavergėjai nesigaili 
jokio triūso ir nesivaržo jo
kiomis priemonėmis sudaryti 
įspūdžiui,, tartum isiorijos ra
tas lemtingai būtų pasisukęs 
ir vyktų, lūžis pasauliniu mas 
tu sovietų pergalės linkme. 
Sovietų Sąjungos karinis su
stiprėjimas ir susilyginimas 
su Amerika atominių ir rake
tinių ginklų srityje, nuolati
nės agresingos Maskvos pro 
yokacijos, atkaklus Sovietų 
užsimojimas paskutiniu vergų 
jėgos iščiulpimu «pavyti ir pra 
lenkti» pažangiąsias Vakarų 
valstybes, pabrėžtinai kartoja 
mas pasaulio užkariavimo šie 
kis visa tai turi mažinti 
laisvojo pasaulio atsparumą 
ir dilinti viltį kad pavergto
sioms tautoms sektųs greit iš 
silaisvinti.

Tačiau kiekvieno mūsų svei 
kas protas ir blaivus mūsų tau 
tos nujautimas yra stipresni, 
negu visi Sovietų propagandi 
niai įtaigojimai.

organizavo Dr. Basanavičiaus 
vardo lietuviškos mokyklos 
globėjai

Lietuvos 
krašte pasilikusiųjį^arP^B^ 
tik negęsta, bet dar auga, vis 
ryškiau žėrėti ima ir šildo vi
sų širdis. Tokių, kas su mūsų 
pavergėjais išvien eina yra 
tik maža saujelė pačiose vir
šūnėse. Visos tautos sąmonė 
je viešpatauja gilus įsitikini
mas, kad okupantas yra mū
sų priešas, kad prieš svetimų 
jų priespaudą visi sutartinai 
turi veikti ir susidarančius pa 
vojus atremti.

Nesugundė ir nesugundys 
pasaulio įvykiai ir tremtyje at 
siradusius mūsų tautiečius pa 
siduoti sovietiškiems norams. 
Lietuvių tauta yra ir lieka vie 
ninga ir anapus geležinės už 
dangos, ir čia, laisvajame pa
saulyje Vienintelis mūsų ke
lias, tai laisvės kelias. Ne su 
Maskva ir ne su bolševizmu, 
o su laisvuoju, demokratiniu 
pasauliu mes einame išvien 
ir norime savo ateitį kurti.

Niekas negali pasakyti, kas 
rytoj Sovietų Sąjungoje gali 
įvykti Tikras visokių ateities 
galimumų aruodas — tai So
vietų sąjungos vidinė netvar 
ka. ir niekad, turbūt, nenusb 
stovėsianti padėt s Nei rusai, 
nei kitos Sovietų Sąjungos ka 
Įėjime uždarytos nerusų tau
tos nesiduos amžinai išnaudo 
jamos ir laikomos skurdžia
me beteisiame gyvenimo ly
gyje Šitas tautų kalėjimas 
anksčiau ar vėliau sugrius

Ateityje gali tekti dar visa 
ko pergyventi Mokėkime bū
ti tvirti, jei kurie nors įvykiai 
mus į neviltį vestų — ir nar 
ryžtingiau sustiprinkime savo 
pastangas Kantriai laukime, 
kol Lietuvos reikalui susida 
rys šviesesnės viltys Istorija 
mums rodo, kad pavergta tau 
ta. atkakliai siekdama laisvės 
ją tikrai pasiekia. Kodėl mums 
likti vergais, jei galime vėl 
laisvi būti ir savo tautai su
daryti laimingesnį gyvenimą 
paremtą laisve socialiniu tel 
singumu ir visuotiniu gerlū^ 
viu’ ,

Dar žodelis ir visai konkre 
ėių klausimu. Kiekvienas iš 
mūsų turėtų laikyti tautinės 
garbės pareiga aukoti tautos 
gyvybės ir laisvinimo reika
lams - Tautos Fondui — savo 
skatiką. Iš daugelio šaltinių 
visa tegu suplaukia į bendrą 
srovę: Kad lietuvių tauta išlik 
tų ir Lietuva vėl atgautų laiš 
vę

Tad ryžtingai naujomis vii 
tirais į Naujuosius Metus!

VLI KO Vykdomoji
Taryba

— Šį šeštadienį moksleiviai 
ateitininkai, apie 30 asmenų, 
išvyksta į Suarão stovyklauti 
dešimčiai dienų. Į Suarão ir 
daugiau lietu vių ruošiasi atos 
togų metu pailsėti.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ L-

Medžiagos žieminiams ir V* 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maištas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.
■ Siuntinių pristatymas garas 
luotas. ,

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiasi» 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš 

naitięnė - rua Barão do Pi 
rãí, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postal 371» 
São Paulo.

■ SI U VĖJAS v..
POVILAS ÀMBRÕZEVIÜIüi 
Rua Inhagąpi, 9 - V. Zėljbdi 
(prasideda iš Ay. Zeliaa, Ws)
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